3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Strázsa-hegy
Város/Község: Esztergom
Postai irányítószám: 2509
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Simó Gáspár
Telefon: 391-4610
E-mail: simog@dinpi.hu
Fax: 200-1168
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dinpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
xKörnyezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Kiállítótér és önkiszolgáló vezérlésű vetítőterem kialakítása, berendezése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye

NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 26
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1025 Budapest, Barlang utca 10.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A Szemlő-hegyi barlang fogadóépületében kiállítótér és önkiszolgáló vezérlésű
vetítőterem kialakítására, berendezésére irányuló vállalkozási szerződés.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

92521100-0

További
tárgyak:

38651000-3
38652100-1
39294100-0
44613800-8
35125300-2

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A Szemlő-hegyi barlang fogadóépületében kiállítótér és önkiszolgáló vezérlésű
vetítőterem kialakítása, berendezése. Az elvégzendő feladatok az alábbiak:
A kiállítótér tekintetében
Élményszerű, interaktív barlangtani kiállítás kialakítása a jelenlegi vetítőteremben.
A kiállítás tematikája: Budai Termálkarszt barlangjai, a barlangi mentés.
Elvégzendő feladatok:
– az elfogadott szakmai koncepció alapján a kiállítás forgatókönyvének kidolgozása
– a megvalósításhoz szükséges dokumentumok (grafikai és látványterv, műszaki
terv) elkészítése
– teljeskörű megvalósítás (vitrinek, installáció, multimédiás eszközök, nyomtatás,
stb.)
A szakmai koncepciót és a kiállítást az alábbiak figyelembe vételével kell
elkészíteni:
– A kiállítást a jelenlegi vetítőteremben, vetítő szobában, raktárban, előtérben, két
felső oldalfülkében és az újonnan kialakítandó galérián kell kialakítani.
– Multimédiás eszközök alkalmazása (min. 2 db érintőképernyős számítógép és 1
laptop, min. 1 db DVD lejátszó és monitor, min. 4db hangfal) és az ezekhez tartozó
szoftverek, filmek elkészítése.
– Kipróbálható, mászható elemek beépítése. A Mária teremben található „Tű
foka”átjáró kiöntésével gyerekek számára kipróbálható mászó-elem elkészítése.
– Meglévő térbeli barlangtani modell átalakítása, élményszerűvé tétele és
elhelyezése a kiállításban.
– „Mesélő barlang”. A barlangi képződményekre épülő, óvodás és kisiskolás
korosztály számára írt történet megalkotása meseíró bevonásával.
– Hanganyag készítése ismert előadóművészekkel. A hanganyag lejátszásához
szükséges technika biztosítása.
– Kiállításhoz kapcsolódó gyermekfoglalkoztató füzet összeállítása.
– Szelektív hulladékgyűjtő edények, mechanikus PET palackpréselő berendezés
elhelyezése.
– Fogadótérbe alkalmi fotókiállításokhoz szükséges sín- és világítórendszer
kialakítása.
– Biztonsági kamerarendszer kialakítása.
A vetítőterem tekintetében
Önkiszolgáló vezérlésű vetítőterem kialakítása, ahol a látogatók egy menüsorból
önállóan választhatják ki és indíthatják el a filmeket, ill. diavetítéseket. Ehhez
biztosítani kell:
– filmlejátszásra és 3D diavetítésre alkalmas projektor-rendszer, motoros
vetítővászon, szemüvegek (min. 500 db),
– önkiszolgáló vezérlés hardveres és szoftveres hátterének megteremtése,
– barlangtani témájú filmek és 3D diavetítések beszerzése,

– fotofelszerelés (diavetítések készítéséhez): digitális fényképezőgép Nikon D 40
kit, fekete, DX 18-55 mm objektívvel, vaku Nikon SB-600, objektív Nikon 80-200/F2.8
AF-D IF ED, flash A-Data Secure Digital 2GB Turbo 150x. (Ajánlatkérő elfogadja a
fenti készülékkel és tartozékaival mindenben egyenértékű más gyártó termékét is.)
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/07/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő csak 1 (egy) db rész- és 1 (db)
végszámlát nyújthat be. A számla kifizetése a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
vonatkozó előírásai valamint a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint történik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén konzorciumi tag), sem
alvállalkozó, sem pedig erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1)
bekezdésében, illetve a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró
okok fennállnak.
Nem lehet az eljárásban ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén konzorciumi tag),
sem a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, sem pedig erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. §

(1) bekezdés a)-c) pontjaiban, illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró
feltételek fennállnak.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetőleg az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatban
írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá.
Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (3) bekezdésére tekintettel köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítése során nem von be olyan, a közbeszerzés értékének 10%-át
nem meghaladó mértékű alvállalkozót, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés, a Kbt. 61. § (1)
bekezdés d) pontja hatálya alatt áll.
[A nyilatkozato(ka)t eredetiben illetve hiteles másolati formában kell benyújtani.]
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében az alábbi adatokat és
tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni:
- valamennyi számlavezető pénzintézet által kiállított, az ajánlattételi határidőt
legfeljebb 45 nappal megelőzően kelt nyilatkozat valamennyi ott vezetett
pénzforgalmi számla vonatkozásában az alábbi tartalommal:
- a bankszámla/bankszámlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a bankszámla vezetés kezdőidőpontja,
- a számlán a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapon belül sorban állás
előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama;
[Eredetiben vagy hiteles másolatban benyújtva.]
– az utolsó két lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályoknak megfelelő
beszámolójának egyszerű másolata, amennyiben az ajánlattevő letelepedése
szerinti ország joga előírja;
– eredeti vagy hiteles másolatban benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozat arról,
hogy az ajánlattételi határidőt megelőző két éven belül kibocsátott jogerős fizetési
meghagyás vagy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében követelés
érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített
tartozása nem áll fenn, nem áll végrehajtási eljárás alatt, vagy végrehajtási eljárás
alatt áll, azonban ki nem egyenlített tartozását rendezte.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmasságot kizáró feltétel:
– ha az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely bankszámláján a
pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapon belül 30 napot meghaladó
sorban állás fordult elő;
– ha az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó két lezárt üzleti évéről szóló
beszámoló szerint mindkét évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye negatív
volt;
– ha az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó két lezárt üzleti évéről szóló

beszámoló szerint az utolsó két lezárt üzleti év bármelyikében a saját tőke összege
kisebb a jegyzett tőkénél;
– ha az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlattételi határidőt
megelőző két évben kibocsátott jogerős fizetési meghagyás vagy a letelepedése
szerinti ország jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi
eljárás alapján ki nem egyenlített tartozással bír, vagy végrehajtási eljárás hatálya
alatt áll, vagy folyamatban lévő végrehajtási eljárásban ki nem egyenlített tartozással
bír.
[Valamennyi alkalmasságot kizáró feltételek esetében az ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie, közös ajánlattétel esetén a Kbt. 69. §
(5) bekezdése az irányadó.]
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében az alábbi adatokat és
tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni:
- &#61485; Az elmúlt három évben (2007-2009.) teljesített természettudományos
témájú szakmai állandó kiállítás megvalósítására vonatkozó referenciáinak
ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint. Az eredeti vagy hiteles másolati
formában benyújtott referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat kell
tartalmazni:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám),
- a szerződés tárgyának rövid ismertetése,
- a szerződés teljesítésének helye,
- a szerződés teljesítésének ideje (év),
- az ellenszolgáltatás nettó összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló
más adat megjelölése [Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
– A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek bemutatása végzettségük,
képzettségük és szakmai tapasztalatukat ismertetését tartalmazó, az adott személy
által aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez csatolni kell a képzettség,
végzettség igazolására szolgáló dokumentum(ok) egyszerű másolatát.
[Amennyiben valamely szakember nem az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó munkavállalója, az ajánlathoz csatolni kell a szakember személyes
közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatot.]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmasságot kizáró feltétel:
– – ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó közül egyik sem rendelkezik
az elmúlt három évből (2007-2009.) legalább 3 (három) db természettudományos
témájú szakmai állandó kiállítás megvalósítására vonatkozó referenciával;
[Ajánlatkérő nem évenként kívánja vizsgálni a referenciákat, hanem a fenti
időszakban összesen kell bemutatni a fent meghatározott mennyiségnek megfelelő
referenciát.]

– ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által bemutatott
szakembergárdában nincs legalább 1 (egy) fő felsőfokú természettudományos
végzettséggel rendelkező szakember
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos x
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
1. A kiállítás megvalósítása szakmai
koncepciójának színvonala

50

2. Nettó ajánlati ár (HUF)

30

3. A jótállás időtartama (hónap)

10

4. A késedelmi kötbér napi mértéke
10
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/02/19 (év/hó/nap )
Időpont: 13:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 10:000.Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
ajánlatkérőnek 10032000-01711813-00000000 számú bankszámlájára történt
átutalással. (Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét [„KIállítás”] fel kell
tüntetni.) A befizetett összegről az ajánlatkérő automatikusan számlát állít ki, és azt
megküldi a díjat átutaló címére.
A dokumentáció megküldésére a Kbt. 54. § (4) bekezdése irányadó.
A fenti összeg bruttó összeg.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/02/19 (év/hó/nap) Időpont: 13:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/02/19 (év/hó/nap)
Időpont: 13:00
Helyszín : jelen felhívás A. mellékletében meghatározott szervezet kapcsolattartási
címén (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.), a II. épület II. emelet 210. iroda.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
a Kbt. 250. § (3) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
Magyarország- Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
HU-SK 0801 számú pályázati felhívásra benyújtott pályázat [azonosítószáma: HUSK
0801/153].
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

A végleges ajánlattételi határidőt követő negyedik munkanapon 15:00 órakor. Helye
megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetést követő 20. napon 10:00 órakor. Amennyiben az nem
munkanap, akkor az azt követő első munkanapon 10:00 órakor.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Ajánlatkérő külön-külön tárgyal valamennyi ajánlattevővel. Ajánlatkérő egy, szükség
esetén több tárgyalási fordulót tervez. Egy-egy tárgyalás időtartama ajánlattevőnként
nem haladja meg a 60 percet.
A tárgyalások megkezdésekor az ajánlattevők képviselői kötelesek igazolni
nyilatkozattételi jogosultságukat (pl. meghatalmazás, illetve cégjegyzésre
jogosult személy esetében aláírási címpéldány másolata, ha az nem szerepelt az
ajánlatban).
Ajánlatkérő a tárgyalások lefolytatásának lezárásaként a tárgyalások során
meghatározott végső ajánlat megtételére kéri az ajánlattevőket. A végső ajánlat
megtétele után ajánlati kötöttség áll be. Az ajánlati kötöttség 60 (hatvan) nap. A
végleges ajánlattétel során az ajánlattevő újabb feltételeket, kiegészítéseket már
nem szerepeltethet a szerződéstervezetében, tartalmának meg kell egyeznie a
tárgyalásokon kialakított változattal.
A tárgyalásokról a Kbt. 128. § (5) bekezdése szerinti jegyzőkönyv készül.
A végleges ajánlattétel időpontját ajánlatkérő az utolsó tárgyalási fordulót
követően határozza meg, melyről minden ajánlattevőt egyidejűleg levélben értesíti.
Ajánlatkérő a végső ajánlatokat is nyilvánosan bontja fel, s ismerteti az alábbi
adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, továbbá azokat a
számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati részszempontok alapján értékelésre
kerülnek.
Az első tárgyalás időpontja: 2010. február 26. 9:00 órától. Az első tárgyalás
sorrendjét az ajánlatok benyújtásának sorrendje határozza meg, azaz a legkorábban
beérkezett ajánlat beadójával 9:00 órakor kezdi meg a tárgyalást. A többi
ajánlattevővel folytatandó tárgyalás időpontját a bontási jegyzőkönyv tartalmazza. A
tárgyalás helyszíne: 1121 Budapest, Költő u. 21. I. emeleti tárgyaló.
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető jelen felhívás
A.II. mellékletben meghatározott kapcsolattartási címen (4024 Debrecen, Piac
u. 42-48. II. épület II. emelet 209. iroda), az ajánlattételi felhívás közzétételének
napjától az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 9.00-14.00 óra (az
ajánlattételi határidő lejártának napján: 9.00-13.00 óra) között. Ha az ajánlattevő a
dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (4) bekezdése irányadó.
(Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció átvétele). A dokumentáció
át nem ruházható, közzé nem tehető. Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció
átvételére jogosult.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100 pont
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
valamennyi bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb
érték 100 pont kap, a többi pedig arányosan kevesebbet. A pontozás módszerének
részletezése az Ajánlat-kiírási dokumentációban szerepel majd.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
V.7.1) Ajánlatkérő a teljesítési helyszín megtekintésére helyszíni bejárást tart,
melynek időpontja: 2010. február 9. 10:00 óra. Találkozás a fogadóépület
bejáratánál.
V.7.2) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) és a Kbt. 71. § (1)
bekezdés a)-c) pontjai tekintetében is. A nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati
formában kell benyújtani. [A Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai tekintetében
nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandó(k).]
V.7.3) Ajánlatkérő jelen eljárásban a felolvasólap kivételével a Kbt. 83. § (2)
bekezdés által meghatározott körben biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. A
felolvasólap tekintetében is van azonban lehetőség a formai hiányosságok (pl.
aláírás, szignó, oldalszám) és a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
pótlására.
V.7.4) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére.
V.7.5)Ajánlatkérő a III.2.4) pont esetében a 2008. évet vizsgálja.
V.7.6)Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevőt is meghatározza, s az eljárás nyertesének visszalépése esetén a
második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
V.7.7) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.
V.7.8) Jelen ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban nem szabályozottak
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a
dokumentáció előírásai az irányadóak.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/21 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: CAPTATIO Bt.
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. épület II. emelet 209.
iroda
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: 30/565-6168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: 52/326-872
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: CAPTATIO Bt.
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. épület II. emelet 209.
iroda
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: 30/565-6168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: 52/326-872
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: CAPTATIO Bt.
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. épület II. emelet 209.
iroda
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: 30/565-6168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: 52/326-872
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

